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၂၀၂၁ စစ်အာဏာသိမ်းမ��ပီးေနာက် ြမနမ်ာ�ိငုင်တွံင ်အလားအလာ�ိှေသာ ဗဟုိအစုိးရ မ�ိှေတာ့ပါ။ 

စစ်အစုိးရသည် တရားဝင ်အသိအမှတ်ြပုြခငး်မခံရသည့အ်ြပင ်အစုိးရဝနေ်ဆာငမ်�များအား ထိေရာက်စွာ 

မေဆာငရွ်က်�ိငုပ်ါ။ ထိုအစား တုိငး်ရငး်သားလက်နက်ကုိင�်ငှ့ ်အြခားခခုံတွနး်လှနေ်နေသာ အဖဲွ�အစည်းများမှ 

အလားအလာ�ိှ�ပီး အသိအမှတ်ြပုြခငး်ခံရေသာ အစုိးရအဖဲွ�အစည်းများ ေပါ်ေပါက်လာပါသည်။ 

သိပ်မ�ကာေသးခငအ်ချိန၌် စကားရည်လုမ�တစ်ခုမှ ြမနမ်ာ�ိငုင်သံည် ကျဆံုး�ိငုင်တံစ်ခုြဖစ်ေန�ပီလား�ငှ့ ်

ထိုသေဘာတရားမှာ သက်ဆိုငမ်��ိှပါသလားဟူေသာ ေမးခနွး်�ိှခဲ့ပါသည်။ 

သုိေ့ပြငားလညး် ြမနမ်ာ�ိငုင်သံည ်�ိငုင်သံားအများစု ခွဲြခားသတ်မှတ်�ိငုသ်ည့် �ိငုင်တံစ်�ိငုင်အံြဖစ် 

ယုံ�ကည်ကုိးစားမ� မရ�ိှခဲ့ေပ။ 

David Steinberg မှ �ိငုင်ေံရးေခါငး်ေဆာငမ်ျားသည ်လွတ်လပ်ေရးရ�ပီးချိနမှ်စ၍ 

အထက်တနး်လ�ာဗမာလူမျိုးအများစု�ငှ့ ်တုိငး်ရငး်သားလူမျိုးစုများမှ လူဦးေရ၏ အနည်းဆံုး 

သုံးပုံတစ်ပုံြဖစ်ေသာ တုိငး်ရငး်သားလူမျိုးများအ�ကား ဘုံသေဘာတူညီမ�ရ�ိှရန ်ပျက်ကွက်ခဲ့သည ်ဟုယခင�်စ်ှမှ 

ေထာက်ြပထားခဲ့သည်။ 

ပဋပိက�ဒဏခ်ံရပ်ရွာများစွာအတွက် ဗဟုိချုပ်ကုိငမ်��ိှေသာ�ိငုင်သံည ်ကပ်ေဘးတစ်ခုြဖစ်ခဲ့�ပီး 

ကုိယ်ပုိငအ်ုပ်ချုပ်ခွင့ရ်တုိငး်ရငး်သားလူမျိုးစု�ငှ့ ်အြခားအတုိက်အခံအုပ်စုများကုိ အတငး်အကျပ်ခွဲထုတ်ရန ်

သုိမ့ဟုတ် ဖျက်သိမ်းပစ်ရန ်ဆံုးြဖတ်ထားပုံရသည်။ 

အမျိုးသားည�ီွတ်ေရး အတုိငပ်ငခ်ေံကာငစီ် (NUCC) �ငှ့ ်အမျိုးသားည�ီွတ်ေရးအစုိးရ (NUG) တုိမှ့ 

ဖဲွ�စည်းသည့် ကျယ်ြပန ့ေ်သာ အတုိက်အခံ လ�ပ်�ှားမ�က အဆိုြပုထားသည့်အတုိငး် ေလျာ့ရဲေသာ ဖက်ဒရယ် 
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ြပည်ေထာငစု်ပုံစံမှလွဲ၍ မ�ကာမီကာလ သုိမ့ဟတု ်အလယ်အလတက်ာလတွင ်ညီ�တွ်�ပီး ယံု�ကည်ထုိက်ေသာ 

ြမနမ်ာ�ိငုင်တံစ်ခု ေပါ်ေပါက်လာရန ်မြဖစ်�ိငုေ်ပ။ 

 

ရာသီဥတုေြပာငး်လဲမ�၏ အကျိုးသက်ေရာက်မ�များ�ငှ့ ်ကမ�ာတစ်ဝှမ်းတွင ်ပထဝီဝင�်ိငုင်ေံရး မ�ငမ်ိမသက်မ�များ 

�ကီးထွားလာြခငး်သည ်အဆိုပါတငး်မာမ�များကုိ ပုိမုိဆိုးရွားေစမညြ်ဖစ်သည်။ အကယ်၍ ြမနမ်ာ�ိငုင်သံည် 

စည်းလုံးညီ�ွတ်ေသာ �ိငုင်တံစ်�ိငုင်အံြဖစ် ြပနလ်ည်မထေူထာင�်ိငုခ်ဲ့ပါက ကျန�ိှ်ေနေသးသည်မှာ 

အချုပ်အြခာအာဏာကုိ အခိုငအ်မာေတာငး်ဆိုေနေသာ လူမျိုးစုအလုိက် သတ်မှတ်ထားေသာ 

ြပည်နယ်အများအြပားပငြ်ဖစ်သည်။ 

ယငး်တိုအ့နက ်အများစုသည ်ကိလုိုနေီခတ်မတိုငမီ် သုိမ့ဟုတ ်ကာလအတငွး် တည်�ှိခ့ဲေသာ်လညး် 

လွတလ်ပ်ေရးရ�ပီးေနာက်ပုိငး် ြပည်ေထာငစု်တငွ ်လံုး၀ ေပါငး်စည်းြခငး် မ�ှိခ့ဲေပ။ 

 

�ငမိ်းချမ်းေရးလုပ်ငန်းစဉ်၊ ြမန်မာ�ိငုင်ကံ အလပ်ုမြဖစ်ခဲေ့�ကာငး် သက်ေသြပခဲသ့ည့ ်စမ်းသပ်ချက ်

ဆယ်စု�စ်ှများစွာ�ကာ လက်နက်ကုိငပ်ဋပိက�များေနာက်တွင ်၂၀၁၁ ခု�စ်ှမှ ၂၀၁၅ ခု�စ်ှကာလပုိငး်သည ်

အရပ်သားတစ်ပုိငး် စစ်တပ်ေကျာေထာက်ေနာက်ခြံပု ဦးသိနး်စိနအ်စုိးရမှ ယခငအ်စုိးရများမလုပ်ကုိငခ်ဲ့ေသာ 

စီမံခံ့ခွဲမ�ြဖစ်သည့် ြပည်ေထာငစု်၏အနာဂတ်ပုံစံအေ�ကာငး် တုိငး်ရငး်သားေခါငး်ေဆာငမ်ျား�ငှ့ ်

ေလးေလးနက်နက် ေဆးွေ�းွမ�များ လုပ်ေဆာငရ်န ်ဆ���ိှေန�ိငုသ်ည်ဟူေသာ ေမ�ာ်လင့ခ်ျက်များထဲမှ 

တစ်ခုြဖစ်ခဲ့သည။်  

 

ဆယ်စု�စ်ှများစွာအတွငး် ပထမဆံုးအ�ကိမ်အြဖစ် ဆယ်စု�စ်ှများစွာ�ကာ လက်နက်ကုိငပ်ဋပိက��ငှ့ ်ြပည်နယ်-

လူအ့ဖဲွ�အစည်း ပဋပိက�များအတွက် ဖက်ဒရယ်�ိငုင်ေံရးအရ ေြပလည်မ�ရ�ိှေရး ကတိကဝတ်များ အပါအဝင ်

�ိငုင်ေံရးအရ ေစ့စပ်ည�ိ��ငိး်မ�များသည ်စားပဲွဝုိငး်ေပါ်၌ �ိှခဲသ့ည်။ 

 

ယခုအခါ တုိငး်ရငး်သား ေတာ်လှနေ်ရး အဖဲွ� အစည်းများ (EROs) ဟု တစ်ခါတစ်ရံရည်��နး်ေခါ်ဆိုသည့် 

ြမနမ်ာ�ိငုင်�ိှံ တုိငး်ရငး်သား လက်နက်ကုိင ်အဖဲွ� အစည်းများ (EAOs) အများအြပားအတွက် ဆယ်စု�စ်ှများစွာ 

ပဋပိက�များ �ငှ့ ်ဆငး်ရဲဒကု�များ�ကံုေတွ� ခဲ့ရ�ပီးေနာက် �ငမ်ိးချမ်းေရး�ငှ့ ်စမ်းသပ်ရန ်ထိုက်တနမ်��ိှပါသည်။ 
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သုိေ့သာ်လည်း အမျို းသား ဒမုိီကေရစီ အဖဲွ�ချုပ် (NLD) အစုိးရလက်ထက် ၂၀၁၆ ခု�စ်ှမှ စတငက်ာ �ငမ်ိးချမ်းေရး 

ကတိကဝတ်များ ေတွ�ခဲလှပါသည်။ တပ်မေတာ်�ငှ့ ်NLD တုိသ့ည ်တုိငး်ရငး်သားအသုိက်အဝနး်တုိ၏့ 

မေကျနပ်ချက်များအား ေြဖ�ှငး်ေပးဖုိ ့ ဆ��မ�ိှခဲ့�ကပါ။ မည်သုိပ့ငဆ်ိုေစကာမူ �ငမ်ိးချမ်းေရးလုပ်ငနး်စဉ်သည ်

အသုံးဝငေ်သာ စမ်းသပ်ချက်တစ်ခုြဖစ်�ပီး ြမနမ်ာ�ိငုင်ဗံဟုိအစုိးရ အထူးသြဖင့ ်၎ငး်၏စစ်တပ်သည ်

တုိငး်ရငး်သားများ၏ မေကျနပ်ချက်များ�ငှ့ ်ဆ��များကုိ ေြဖ�ှငး်ေပးရန ်သုိမ့ဟုတ် စစ်မှနေ်သာ 

ဖက်ဒရယ်စနစ်ကုိ ေဖာ်ေဆာငရ်န ်ဆ��မ�ိှေ�ကာငး် သက်ေသြပခဲ့ပါသည်။ အာဏာသိမ်း�ပီးစဉ်ကတည်းကပင ်

အေြခအေနမှာ တုိးတက်မ�မ�ိှေသးပါ။ 

လက�်ှိ �ိငုင်ေံတာ် အုပ်ချုပ်ေရး ေကာငစီ်သည် နဝတ ကဲ့သုိ ့ ရကစ်က်�ကမ်း�ကုတ်ေသာ ထိနး်ချုပ်နညး်ြဖင့ ်

ခုိငမှ်ာေစလ�ငပ်င ်လက�်ှ ိြမနမ်ာ�ိငုင်ဟံု သတ်မှတ်ထားေသာ နယ်ေြမအားလံးုကိ ုစစ်အစုိးရက ၎ငး်၏ 

ထိနး်ချုပ်မ�ေအာက်သုိ ့ ယူေဆာငလ်ာရန ်မြဖစ်�ိငုေ်ပ။ 

 

�ိငုင်တံစ်ဝှမ်း�ှ ိရရဲင့ေ်သာ တွနး်လှနတ်ိုက်ခုိက်သူများသည ်မညသုိ်ပ့င�်ှိေစကာမူ သံသယကငး်စွာ 

ဆက်လကတ်ိကု်ပဲွဝငမ်ည်မှာ ေသချာပါသည။် 

 

တိငုး်ရငး်သားများ�ငှ့ ်အြခားခုခံတနွး်လှန်ေသာအဖဲွ�အစည်းများ 

 

EAO အချို�သည် စစ်အစုိးရကိ ုဆန ့က်ျငြ်ခငး်မြပုဘဲ အနညး်ဆုံး ပုံေသအားြဖင့ ်စစ်အစုိးရ�ငှ့ ်တစ်ဖကတ်ည်းရပ်�ကသည်။ 

အြခားအဖွဲ�အစညး်များ ဥပမာအားြဖင့ ်ရက�ိုင့တ်ပ်မေတာ် (AA) သည် ရခုိင�်ငှ့ ်ရခုိငြ်ပညန်ယတ်ိုတ့ွင ်တိကု်ပဲွများ 

ြပနလ်ည်ြဖစ်ပွား�ိငုေ်သာလ်ညး် မည်သည့်ဘကရ်ပ်တည်သည်မှာမေသချာေသးေပ။ 

 

မ�ကာမီ သုိမ့ဟတု် ေနာက်ပုိငး်တငွ ်စစ်အစုိးရက AA ကိ ုတစ်ဖန ်ဆန ့က်ျငမ်ညဟ်ု ထငရ်ေသာေ�ကာင့ ်AA က အလျင ်

တံု ့ြပနရ်နဆုံ်းြဖတ်ဖယွ်�ှိသည်။ 

 

အြခားေသာ လကန်ကက်ိုင ်တိုငး်ရငး်သား အဖွဲ�အများအြပားက ခုခံေန�က�ပီး ယေနေ့ခတတ်ွင ်ERO များဟ ုမ�ကာခဏ 

ေခါ်ဆုိ�ကသည်။ ၎ငး်တိုတ့ငွ ်အထူးသြဖင့ ်အတိကု်အခံ မဟာမိတ်အဖွဲ�ကိ ုေထာက်ခံအားေပးသည့် ကရငအ်မျိုးသား 

အစညး်အ�ံုး (KNU) လညး် ပါဝငသ်ည်။ 
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KNU ကဲ့သုိေ့သာအဖွဲ�အစညး်ြဖစ်သည့ ်ကချငလ်တွ်လပ်ေရးအဖွဲ� �ငှ့ ်မွနြ်ပည်သစ်ပါတီတိုက့ဲ့သုိေ့သာ အဖွဲ�များသည ်

ကျယ်ြပန ့ေ်သာနယ်ေြမကို ထိနး်ချုပ်ထား�ပီး ပညာေရး၊ ကျနး်မာေရး၊ သဘာဝအရငး်အြမစ် စီမံခန ့ခဲွ်မ��ငှ့ ်

အုပ်ချုပ်ေရးဆုိငရ်ာ ဝနေ်ဆာငမ်�များကိ ုကျယ်ြပန ့စွ်ာ ေဆာငရွ်ကလ်ျက်�ှိသည်။ 

 

ြမနမ်ာ�ိငုင်တံွင ်တရားမ�တ�ပီး သာတညူီမ�ေသာ ဖက်ဒရယ်စနစ်ရ�ှိရန ်ဖွဲ�စညး်ပုံအေြခခံဥပေဒ ေြပာငး်လဲမ��ငှ့ ်

“အထက်မှေအာက်” ေစ့စပ်ည�ိ��ငိး်မ��ငှ့ ်�ိငုင်ေံရးအရ ေြပလည်မ�ဆုိငရ်ာ အြခားအစိတအ်ပုိငး်များ လိအုပ်မည်ြဖစ်သည်။ 

ဖကဒ်ရယ်စနစ်ကိုလညး် “ေအာက်ေြခမှတည်ေဆာက်” �ိငုသ်ည်။ 

 

ဥပမာအားြဖင့ ်ေကျာငး်ေပါငး် ၁,၅၀၀ ေကျာ�်ှိေသာ ကနွရ်က်မှတဆင့ ်အရည်အေသွးြပည့်ဝေသာ 

မိခငဘ်ာသာစကားအေြခြပု ဘာသာစကားစုံပညာေရးကို ပ့ံပုိးေပးြခငး်သည် ERO ၏ 

အထင�်ှားဆုံးေအာငြ်မငမ်�တစ်ခုြဖစ်သည်။ EROs အသီးသီးမှ ဦးစီးလုပ်ေဆာငေ်သာ ေကျာငး်များသည ်

ယခငအ်စုိးရများလက်ထကက် ပညာေရးဝန�်ကီးဌာနမှ ပ့ံပုိးေပးသည့် ပညာေရးပုံစံ�ငှ့ ်ကွဲြပားသည်။ 

 

တိုငး်ရငး်သားဘာသာစကားအေြခခံပညာေရးသည ်�ိငုင်တံကာအသိအမှတ်ြပု အေကာငး်ဆုံးအေလ့အကျင့အ်ေပါ် 

အေြခခံထား�ပီး ြမနမ်ာ�ိငုင်တံငွ ်ဖကဒ်ရယ်စနစ်ရ�ှရိန ်လက်ေတွ�ကျေသာချဉ်းကပ်မ�၏ 

အဓိကအစိတအ်ပုိငး်တစ်ခုြဖစ်သည။် 

 

အချို�ေနရာများတွင ်အထူးသြဖင့ ်ဗမာလူများစုနယ်ေြမများတွင ်EROs ၏ စီမံခန ့ခဲွ်ေရးဝနေ်ဆာငမ်�များ�ငှ့ ်ကိကုည်ီေသာ 

စစ်အစုိးရဆန ့က်ျငေ်ရးတပ်များ (PDFs) �ငှ့ ်ဆက်စပ်ေနေသာ ြပည်သူအ့ုပ်ချုပ်ေရးအဖွဲ�များ (PABs) မှ 

အလားတအူခနး်က�များအေနြဖင့ ်ပါဝင�်ိငုသ်ည်။ 

 

လွတ်ေြမာက်နယ်ေြမများတွင ်အချို�ေသာ PDF များ�ငှ့ ်PAB များသည ်NUG ၏ လမ်း��နမ်�ေအာကတ်ွင ်မ�ကာခဏ 

ဥပေဒစုိးမုိးေရး၊ ြပည်သူလ့ုပ်ငနး်များ�ငှ့ ်ပညာေရးအတကွ် တာဝနမ်ျားကို ယူထား�ပီးြဖစ်သည်။ နယ်ပယ်များစွာတွင ်PDF 

များသည် �ကာ�ှည်စွာတည်�ှိခ့ဲ�ပီြဖစ်ေသာ ERO များ�ငှ့ ်နးီကပ်စွာ ပူးေပါငး်ေဆာငရွ်က်လျက�်ှိသည်။ အချို�ကိစ�များ၌ 

ဤပါဝငလ်ုပ်ေဆာငသူ်များ�ကားတွင ်�ငှး်လငး်ြပတ်သားေသာ အမိန ့ေ်ပးမ��ငှ့ ်ထိနး်ချုပ်မ� ဆက်ဆံေရး�ှိသည်။  

ေြမနမ့်ိပုိငး်ေဒသများတွငမူ် စစ်အစုိးရ ��းံနမ့်ိသွားသည့တ်ိုငေ်အာင ်၎ငး်တို၏့ ရာထူးများကိ ုဆကလ်က်ထိနး်သိမ်းထားရနမှ်ာ 

PDF များအတွက ်�ကးီမားေသာ စိနေ်ခါ်မ�တစ်ခု ြဖစ်လာမည်ြဖစ်သည်။ 

 

ေနာက်ထပ် သက်ဆုိငသူ်အဖွဲ�အသစ်မှာ ြပည်နယ်အဆင့ ်တိုငး်ရငး်သား ည�ိ��ငိး်ေရးအဖွဲ�များြဖစ်သည်။ 

အာဏာသိမ်း�ပီးချိနမှ်စ၍ တအာငး်ေဒသ�ငှ့ ်တနသာရ�တိုငး် ေဒသ�ကီးတို ့ အပါအဝင ်ကချင၊် မွန၊် ကရငန်(ီကယား)၊ ချငး်�ငှ့ ်

�ှမ်းြပညန်ယတ်ိုတ့ွင ်၎ငး်တိုအ့ား စတငဖ်ွဲ�စညး်ထား�ငှ့�်ပီြဖစ်သည်။ 
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ယခုချိနထိ် ကရငြ်ပညန်ယ်�ငှ့ ်တိုငး်ေဒသ�ကးီ ခုနစ်ခုတွင ်ကာလ�ကာ�ညှ ်��ပ်ေထွးေနေသာ ကရငလ်ူအ့ဖွဲ�အစညး်၏ 

ေရာငြ်ပနဟ်ပ်မ�တစ်ခုြဖစ်သည့ ်ကရငတ်ိုငး်ရငး်သား ည�ိ��ငိး်ေရးအဖွဲ� မ�ှိေသးေပ။ 

 

အချို�ေသာ ကရင ်EAO များသည ်ြမနမ်ာစစ်တပ်�ငှ့ ်မဟာမိတဖ်ွဲ�ထားသည်။ 

 

�ှညလ်ျားေသာ သမုိငး်ေ�ကာငး်အရ ဗဟိအုစုိးရ�ငှ့ ်တပ်မေတာတ်ိုအ့ား အယံအု�ကညက်ငး်မဲမ��ငှ့ ်

သစ�ာေဖာက်ခံခ့ဲရမ�များေ�ကာင့ ်EAO များသည ်၎ငး်တို၏့ ေသနတ်များကိ ုစွန ့လ်�တ်ရန ်အလားအလာ 

အလွနန်ညး်ပါးပါသည။် 

 

တိငုး်ရငး်သားတို၏့အချုပ်အြခာအာဏာသို ့ ဦးတည်ြခငး် 

 

အာဏာသိမ်းမ�သည် ေြခရာခံရန ်ခက်ခဲ�ပီး အာဏာလ�ဲေြပာငး်မ��ငှ့ ်အာဏာထပ်ေနမ�များ�ကား၌ နယ်နမိိတ်များအ�ကား 

လက်နက်ကိငု၊် �ိငုင်ေံရး�ငှ့ ်အုပ်ချုပ်မ�ဆုိငရ်ာ ပါဝငလ်ုပ်ေဆာငေ်နသူ အများအြပား �ှိေနသည်။ 

 

ထိခုိက်လွယ်ေသာ တိုငး်ရငး်သားအုပ်စုခဲွများ၏ ြဖစ်�ိငုေ်ချ�ှိေသာ ပစ်ပယ်ခံထားခ့ဲရြခငး် အပါအဝင ်သီးြခားနယ်ေြမများ�ှိ 

တိုငး်ရငး်သားလူမျိုးစုများ�ငှ့ ်ချိတ်ဆကရ်ာတွင ်သိသာထင�်ှားေသာ အ��ရာယ်များ�ှိပါသည်။ 

 

မည်သုိပ့ငဆုိ်ေစကာမူ အနာဂတတ်ွင ်ဖွဲ�စည်းပုံအေြခခံဥပေဒ�ငှ့ ်�ိငုင်ေံရးအရ ေစ့စပ်ည�ိ��ငိး်မ�များသည ်

တိုငး်ရငး်သားလူမျိုးများ၏ ခဲွေဝမ�ကိ ုေရာငြ်ပနဟ်ပ်ကာ နယ်နမိိတ်မျဉ်းများ၏ စိနေ်ခါ်မ�ကိ ုကိငုတ်ယွ်ေြဖ�ှငး်ရန ်လိအုပ်�ပီး  

“တိုငး်ရငး်သား” နယ်ေြမအားလံုးသည ်အမှနတ်ကယ်အားြဖင့ ်“လူနည်းစုများအတွငး် လနူညး်စုများ” များစွာ�ှိေသာ 

လူမျိုးေပါငး်စုံြဖစ်သညက်ိ ုအသိအမှတ်ြပုရနလ်ိုအပ်သည်။ 

 

မတူညီေသာ သက်ဆုိငသူ်များ�ကားတွင ်အားလံးုပါဝငေ်သာ ည�ိ��ငိး်မ�များြဖင့ ်ပဋပိက�ကိ ုအကဲဆတ်သည့်နည်းြဖင့ ်

ေဆာငရွ်ကရ်နလ်ိုအပ်ပါသည်။ 

 

ြမနမ်ာ�ိငုင်ကံိ ုကလုသမဂ�က ဆက်လက ်အသိအမှတ်ြပုပါသည။် အမှနလ်က်ေတွ�တွငမူ် ဖက်ဒရယ်ပုံစံ 

ြပည်ေထာငစု်ပုံစံသည ်အနည်းဆုံးတရားဝင�်ိငုင်ေံရးပါဝငလ်ုပ်ေဆာငသူ်များ�ကားတငွ ်ပုိမုိေလျာ့ရလဲာပုံရသည်။ 

 

အထူးသြဖင့ ်ေတာငတ်နး်ေဒသများတငွ ်ဤကိုယ်ပုိငအ်ုပ်ချုပ်ခွင့ရ်ဇုနမ်ျားသည ်တရားဝင�်ိငုင်အံြဖစ် 

�ကိုတငေ်ထာငခံ်မ�ရ�ှိေန�ပီးြဖစ်ပါသည်။ 
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�စ်ှ�ှညလ်များ ခံစားေနရေသာ လူနညး်စုများသည ်အနာဂတ် ဖက်ဒရယ ်ြပည်ေထာငစု်တွင ်ဆက�်ှိေနရန ်

ေရွးချယ်ထားြခငး် �ှိမ�ှိ ေစာင့�်ကည့်ရဦးမည်ြဖစ်သည။် 

ဘုံေငေွ�ကး၊ ြပညတ်ွငး်အေကာက်ခွနသ်မဂ��ငှ့ ်ြပငပ်ကာကွယ်ေရးကဲ့သုိ ့ အချို�ေသာ မ�ေဝသုံးစဲွမ��ငှ့ ်ဗဟိုချုပ်ကိုငမ်�ဆုိငရ်ာ 

လုပ်ေဆာငခ်ျက်များကို ပ့ံပုိးရန ်အားေကာငး်ေသာ မက်လံးုများ�ှသိည်။ 

 

တိုငး်ရငး်သားအရပ်ဘကအ်ဖွဲ�အစညး်များ၏ ပ့ံပုိးကူညီမ�ြဖင့ ်သိသာထင�်ှားေသာ လုပ်ေဆာငရ်ည်များ �ှိေနေသာလ်ည်း 

ကိုယ်ပုိငအ်ုပ်ချုပ်ခွင့ရ်ြပည်နယတ်စ်ခု၏ အဖွဲ�အစည်းများကို တည်ေထာငရ်န ်ERO များအားလံးုမှာ မြပငဆ်င�်ိငုေ်သးပါ။ 

 

တစ်ချိနတ်ညး်တွင ်�ိငုင်တံကာလုပ်ေဖာက်ိုငဖ်က်များအေနြဖင့လ်ညး် ယံု�ကညရ်ေလာက်ေသာ ကိုယ်ပုိငအ်ုပ်ချုပ်ခွင့ရ် 

ေတာ်လနှေ်ရးအစုိးရများ�ငှ့ ်မဟာမိတ်များ�ငှ့အ်တူ လကတ်ွဲလပ်ုေဆာငရ်န ်အသင့�်ှိရပါမည်။ 

 

အကူးအေြပာငး်ကာလများအတွငး် မ�ကာခဏဆုိသလိုပင ်�ိငုင်ေံရးဖွဲ�စညး်ပုံများ�ငှ့ ်မဟာမိတ်များသည် ေြမြပငေ်ပါ် �ှိ 

အသွငက်းူေြပာငး်ေနေသာ အြဖစ်မှနမ်ျားကို ကိုငတ်ွယ်ေြဖ�ှငး်ရန ်စိနေ်ခါ်မ�များ�ှိသည်။ 

 

ဤြပဿနာအချို�ကိ ုအတိုကအ်ခံအထွတအ်ထိပ် မူဝါဒအဖွဲ� NUCC ၏ေဆွးေ�းွပဲွများတွင ်ေြဖ�ှငး်�ိငုသ်ည်။ 

 

မတ်လတွင ်ြပနလ်ည်ြပငဆ်ငခ့ဲ်ေသာ ဖကဒ်ရယ်ဒမုိီကေရစီ ပဋညိာဉ်စာတမ်းအရ NUG သည ်�းူညံ့ေသာ 

ဖကဒ်ရယ်ေပါငး်စပ်ည�ိ��ငိး်ေရးအဖွဲ�အြဖစ် ပါဝငရ်န ်အေရး�ကးီေသာအခနး်က�မှ ပါဝငပ်ါသည်။ 

 

သုိေ့သာ်လည်း အာဏာသည ်တိငုး်ရငး်သားြပည်နယ်များ�ငှ့ ်စစ်တပ်ကို တွနး်လှန�်ိငုသ်ည့် PDFs �ငှ့ ်PABs တို၌့သာ 

တည�်ှိသည်။ အဆုိပါအဖွဲ�များက ြပည်သူလူထု၏ အချုပ်အြခာအာဏာ�ငှ့ ်တိငုး်ရငး်သားလူမျိုးစုများ၏ 

သမုိငး်ဝငလ်ွတလ်ပ်မ�ကို အေြခခံ၍ ြမနမ်ာ�ိငုင်သံစ်အတွက ်�ုနး်ကနေ်နရသညဟ်ု ေြပာခ့ဲပါသည်။ ၎ငး်တိုသ့ည် 

ြမနမ်ာ�ိငုင်�ံှကိျယ်ြပန ့ေ်သာ စစ်အုပ်ချုပ်ေရး�ငှ့ ်အ�ကမ်းဖက်မ�များေ�ကာင့ ်ထိခုိက်ခံစားရေသာ သနး်�ငှ့ခ်ျီေသာ 

�ိငုင်သံားများအတကွ် လူသားချငး်စာနာေထာက်ထားမ�ဆုိငရ်ာ အကူအညီများ ေပးအပ်ရန ်အေကာငး်ဆုံးအေနအထားတွင ်

�ှိေနပါသည်။ 
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